
Kasih Bunda 
Maria adalah 
kasih sejati 
kepada Allah 
dan kepada 
sesama.  

Para legioner terkasih,  
 Kami ucapkan selamat 
merayakan Hari Ulang Tahun 
berdirinya Kerasulan Awam Legio 
Maria yang ke 96. Selama waktu 
yang panjang, kita berjuang 
membawa Maria kepada dunia. 
Awalnya hanya sekelompok kecil 
umat yang mencintai Allah dan 
sesamanya. Mereka melihat cinta 
sejati dalam pancaran kasih 
seorang bunda. Bunda Maria, 
tentunya.  
 Kasih Bunda Maria adalah 
kasih sejati kepada Allah dan 
kepada sesama. Kasih yang patut 
diteladani dan diteruskan. Santo 
Louis de Monfort pernah bernu-
buat; “pada akhir jaman akan 
muncul pasukan besar Bunda 
Maria yang sungguh mencintai 
Allah dan sesamanya, disulut 
oleh api cinta Roh Kudus dan 
akan mengalahkan setan dengan 
bala tentaranya” Dan nyatalah 
nubuat itu terpenuhi dengan had-
irnya Legio Maria, pasukan Bun-
da Maria yang telah tersebar ke 
seluruh dunia.  
 Pada kesempatan ini, 
marilah kita gelorakan lagi se-
mangat Legio Maria. Hadir untuk 
membawa Maria kepada dunia. 
Tunduk merendah memohon api 

cinta kasih Tuhan. Tegak berdiri, 
teguh kukuh melayani sesama. 
Legio Maria bukan organisasi 
sosial dunia. Legio adalah organ 
vital kasih; bhakti sejati kepada 
Allah dan kasih ilahi bagi sesa-
ma.  
 Dirgahayu Legio Maria, 
semangat Legio adalah seman-
gat Maria. Semangat Maria tak 
pernah kendur. Jangan pernah 
anda mundur. Siapa mundur, ia 
akan hancur. Bulat tekad sudah 
melekat. Kerajaan Tuhan sudah 
dekat. Amin. 

RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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“Membawa Maria kepada Dunia ”  
Buku Pegangan LM Bab 5 No. 7 hal. 25-26 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Pada tanggal 17 Agustus 2017 di kota Roma telah 
diperingati HUT Kemerdekaan Indonesia oleh Du-
ta Besar Indonesia untuk Negara Italia, ibu Esty 
Handayani dan juga Duta Besar Indonesia untuk 
Vatikan, bapak Agus Sriyono. Hadir pula 
masyarakat Indonesia dari beberapa kota lain di 
Italia selain para biarawan dan biarawati Katolik. 
Semua bersyukur atas anugerah kemerdekaan 
bagi bangsa kita.  

 
Pada hari Sabtu Minggu, 2-3 September 2017 di Kolese All Hallow, Dublin akan diselenggarakan 
Konferensi Legio Maria bagi kaum muda untuk belajar, berbagi dan berdikusi iman Katolik dengan 
tema: “Know Mary, Know Jesus …Dare to Believe”  

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Sri Paus te-
lah menerima laporan Kardinal Pietro Pa-
rolin selaku Sekretaris Negara Vatikan yang 
baru saja berkunjung ke negeri Rusia. Jali-
nan diplomatik maupun gerakan ekumenis 
dengan Gereja Ortodoks Rusia telah ber-
jalan baik selama ini dan akan terus diting-
katkan.  



Hal3 September	2017	

Berita dari Senatus 

Laporan Dewan 
Komisium Maria Ratu Rosario Makassar  

Komisium Ratu Rosari Makassar sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan pre-
sidium asuhannya. Komisium ini mengkoordinir tugas-tugas kunjungan ke Rutan, Lapas, Lapastika, 
Lapas Wanita, RSJ, Panti Cacat depsos.  

Kuria Bunda Pengharapan SP7 Merauke  
Kuria Bunda Pengharapan SP7 Tanah Miring Merauke aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya.  
Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira kuria atas usaha pendampingan Pra Presidium 
Bina Lahan Kamalangi.  

Kuria Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura aktif dalam mendampingi legioner kaum muda dan 
felites. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira kuria atas usaha pendampingan presidium 
Bintang Timur Bangkalan.  

Perayaan HUT Legio Maria ke-96,  7 September 
2017 dirayakan per Dewan. Dewan Regia, Komisi-
um dan Kuria asuhan senatus agar merayakan HUT 
sepanjang bulan September 2017 sesuai dengan 
waktu yang ditentukan bersama. Perayaan boleh 
berbentuk rekoleksi, seminar, kongres, ziarah, dan 
lain-lain. 

 
Senatus menghimbau agar semua legioner aktif da-

lam Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional 
(BKSN) 2017 di lingkungan masing-masing 

 
Presidium yang tergabung langsung ke Senatus 

Malang akan mengadakan rekoleksi dan acara ke 
akraban dalam rangka HUT LM ke 96 pada 10 Sep-
tember 2017, Acara dimulai pukul 08.00 diawali 
dengan Misa bersama Kapel Biara SMM Jl. Joyo 
Agung no. 100 Malang. Tema: “Warta Gembira di 
Tengah Gaya Hidup Modern yang mendukung 
Karya Kerasulan Legio Maria” 

 
Pemimipin Rohani, Perwira dan tim koresponden 

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan 
Selamat Ulang Tahun ke 96 kepada seluruh le-
gioner. 



Bulan Kitab Suci Nasional 2017 
Arus zaman dunia modern melanda seluruh bangsa manusia 
termasuk Gereja. Banyak hal positif yang dihasilkannya. Arus 
aman teknologi, misalnya, membuat pekerjaan menjadi lebih 
efektif dan efisien. Informasi dan komunikasi menjadi lebih mu-
dah dan cepat. Kemudahan dan kecepatannya menjadikan 
dunia bagaikan satu desa kecil. Itulah sebabnya, Gereja di-
anjurkan juga untuk menggemakan Sabda Allah tidak hanya 
melalui media cetak, tetapi juga melalui bentuk-bentuk komu-
nikasi yang lain terutama internet. 

Namun, tidak sedikit pula hal negatif yang dimunculkan oleh 
arus zaman modern sehingga perlu diteliti secara cermat agar 
bisa diperbaiki. Hal ini disebut oleh Paus Fransiskus dalam 
himbauan apostoliknya, Evangelii Gaudium, suka cita injil. Da-
lam himbauan apostolik tersebut dilukiskan masalah besar 
yang melanda dunia modern yang akhirnya ikut melanda Ger-
eja juga. Masalah-masalah besar itu terkait dengan mentalitas 
negatif budaya modern seperti konsumerisme, hedonisme, 
sekularisme, individualisme, kesenjangan sosial, dan funda-

mentalisme agama. Maka, Paus Fransiskus menyerukan kepada semua komunitas untuk selalu 
meneliti dengan cermat tanda-tanda zaman dan menanggapinya secara efektif. 

Dalam konteks meneliti dan menanggapi tantangan yang dihadapi oleh dunia modern yang akhirnya 
juga ikut melanda Gereja, Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2017 mengambil tema, “Kabar Gembira 
Di Tengah Gaya Hidup Modern.” Tema ini dijabarkan dalam empat sub tema. Pertama, arus za-
man teknologi dan nilai-nilai injili dalam kisah menara Babel (Kej. 11:1-9). Kedua, arus zaman mate-
rialisme dan nilai-nilai injili dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21). Ketiga, 
arus zaman individualisme dan nilai-nilai injili dalam kisah cara hidup jemaat perdana (Kis. 2:41-47). 
Keempat, arus zaman hedonisme dan nilai-nilai injili dalam nasihat Yakobus tentang hikmat dan ha-
wa nafsu (Yak. 3:14-4:3). Melalui keempat sub tema ini diharapkan umat kristiani tidak terseret dan 
terhanyut oleh arus zaman modern dengan terus berpegang pada nilai-nilai injili. 

Rekoleksi LM Kaum Muda Singapore  
Legio Maria Bunda Rahmat Ilahi dan Bunda 
Hati Kudus Singapore mengadakan 
rekoleksi pada tanggal 5 - 7 Agustus 2017 di 
Pondok Rohani Theresia Leseux Jl. Puncak 
Tidar Malang. Acara didampingi oleh Romo 
Gregorius Pasi, SMM, Suster Elisabeth, AL-
MA, 3 orang frater CDD (Fr. Klemens, Fr. 
Hermanto dan Fr. Tino) dan Sdri. Hotmaida. 
Minggu malam diadakan sharing karya 
kerasulan dan semangat LM kaum muda 
antara legioner BRI, BHK (Singapore) dan 
Santa Spei (Malang) yang diwakili oleh Sdri. 
Dea dan Sdri. Herlina. Semoga semangat 
legioner dari Singapore memberi motivasi 
bagi legioner kaum muda di Malang. 


